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KONTROVERZNOSŤ OSOBY MICHAELA VIII. PALAILOGA V   

LETOPISE GEORGIA AKROPOLITA. 

 

Viktor Šišin  

 

 

Abstract: The author of the contribution attempts to analyze the controversial figure of 

Byzantine history, the Emperor Michael VIII. Paleologos,  on the basis of primary sources. 

Personality of the Emperor is analyzed from the historical source of Georgios Acropolites in 

comparison with the Chronicle of Georgios Pachymeres. Contribution deals with the events 

of pre – imperial and imperial period.  The author of the contribution tries to present the 

views of the both sides – supporters and opponents of the policy of Michael VIII. 

Paleologos. 

 

 

Osobnosť Michaela VIII. Palailoga bola, a dodnes je vnímaná veľmi rozporuplne. Prísne, 

ortodoxné byzantské obyvateľstvo podporované väčšinovým klérom považovalo smelé 

a progresívne, no predovšetkým nevyhnutné rozhodnutia Michaela VIII. Palailoga za 

neodpustiteľnú zradu voči ich viere. Rovnako tak vyjadrenia historikov pri hodnotení tejto 

významnej osobnosti a zakladateľovi novej cisárskej dynastie bývajú mnohokrát veľmi 

opatrné, aj keď ide o pomerne vzdialenú minulosť. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, 

že pre správne pochopenie určitých javov je potrebné chápať tieto javy v celej ich šírke 

a komplexnosti, a nie ich hodnotiť izolovane. Tento pohľad však nebol prístupný pre široké 

vrstvy byzantskej spoločnosti. Bol vlastný len úzkemu okruhu vzdelancov, ktorí disponovali 

istou dávkou nadhľadu.         

Postavenie Michaela Palailoga v Byzantskej ríši nebolo jednoduché. Pre jeho správne 

pochopenie je potrebné si položiť nasledujúcu otázku: Kto bol Michael VIII. Palailogos? 

Objektívnu odpoveď nám môžu poskytnúť autori a letopisci byzantského kráľovského dvora 

z polovice 13. storočia. Najerudovanejšou a najpovolanejšou osobou je v tomto smere 

Georgios Akropolites
57

, veľký logothét
58

 a autor diela Letopis. Rodiskom Georgia 

Akropolita sa stal pravdepodobne samotný Konštantínopol okolo roku 1212. V súvislosti 

s Akropolitovým menom je potrebné spomenúť, že časť historikov sa domnieva, že meno 

                                                 
57

 Svedectvá o živote tejto významnej osobnosti byzantských dejín sa nezachovali vo veľkom počte a prevažná 

väčšina pochádza z jeho vlastnej knihy, taktiež ho spomína ďalší veľký kronikár tohto obdobia Pachymeros 

a tiež  anonymný autor západnej proveniencie. 
58

 Táto  funkcia je analogická s dnešnou funkciou štátneho kancelára – poradcu. 
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bolo odvodené od  názvu gréckych miest
59

 Akropola. Georgios Akropolit je skutočným 

autentickým historikom svojej doby, ktorý získava a rozvíja svoje dispozície od útleho 

detstva v najvhodnejšom prostredí pod záštitou samotného cisára a jeho manželky.
60

 

Rovnako tak Georgios spomína na cisárove slová, ktoré zneli nasledovne:,, Týchto 

tvojich spolužiakov Akropolit som priviedol z  Nikaje, ale teba som priviedol z 

vlastného  domu. Uč sa s nimi a dokáž, že si v skutočnosti vzišiel z môjho domu a práve 

preto sa zaoberaj matematikou...“
61

  

Osud určil tejto významnej osobnosti aj ďalšie dôležité  úlohy. Cisárom bol menovaný 

medzi skupinu sudcov, ktorí viedli proces s Michaelom Paleologom. Dôvera cisára však 

predurčila Georgia aj k výchove následníka trónu Teodora Laskarisa
62

, ktorý bol od svojho 

učiteľa mladší podľa Letopisu len o deväť rokov, čím sa medzi nimi vytvárajú dobré 

vzájomné vzťahy, ktoré pretrvávajú aj po smrti cisára Ioanna Duky.
63

  

Mladý cisár však nevládol dlho a zomiera 4 roky po svojom otcovi.
64

 Udalosti spojené  so 

smrťou cisára zastihli Georgia vo väzení, do ktorého sa dostal v čase neprítomnosti cisára. 

Následný sled udalosti sa odohral rýchlo a cisár už pred smrťou nestihol vyslobodiť Georgia 

z väzenia. Avšak už pred svojou smrťou určil za regenta osemročnému synovi Ioannovi 

svojho priateľa Georgia Muzalona
65

. 

Cisárov syn mal v čase otcovej smrti len 8 rokov. V radoch aristokracie bolo množstvo 

závistlivcov, pretože, slovami Akropolita, bol Muzalon ,,homo novus“, ktorý sa dostal  do 

prvej funkcie v štáte vďaka svojim osobným prednostiam a schopnostiam, a nie vďaka 

svojmu pôvodu. Cisár Theodor sa nezaoberal predsudkami, ale cenil a vyberal si ľudí na 

základe ich schopností. Takýmto správaním si cisár znepriatelil veľkú časť aristokracie, 

ktorá za jeho života tlmila svoj  hnev, ale už pár dní po jeho smrti naplno rozvinula intrigy 

                                                 
59

 V tom čase máme podľa správ 3 grécke mestá s takýmto pomenovaním.  Avšak pravdivejšie znie tvrdenie  

ďalšieho významného letopisca Pachymera, ktorý vo svojom diele ,, História Michaela a Andronika Paleológov 

v VI. knihe a 26 hlave,  hovorí o rodovom pomenovaní rodiny, z ktorej  pochádzal Georgios. 
60

Porovnaj AKROPOLITES, Letopis. – preložil БАКАЛАВР И. ТРОИЦКИЙ, Sankt Petersburg 1863, s. 2. 

,,Император Иоанн Дука и супруга его, императрица Ирина, приняли юношу по-родственному: дали 

ему помещение в своем дворце, содержали его и занимались им, как родным.“ 
61

 Porovnaj AKROPOLITES, Letopis. s. 2. ,,Этих (товарищей Акрополита по учению) я взял из Никеи, а 

тебя привел из собственного дома учиться с ними. Докажи же на самом деле, что ты вышел из моего 

дома, и сообразно с тем занимайся и математикой... „ 
62

 Cisár rozdelil výučbu filozofie pre svojho  syna Teodora Laskarisa  medzi Nikefora Vlemmida a Georgia 

Akropolita. 
63

 Ioannes Dukas zomrel 3. novembra v roku 1255. V tom čase mal  Georgios Akropolites 42 rokov. Porovnaj 

AKROPOLITES, Letopis.  s. 5. 
64

 Príčinou smrti bola pravdepodobne epilepsia, ktorou cisár trpel už od mala. Na základe opisu, ktorý nám 

zanechal vo svojom diele Georgios Akropolites, mal cisár v tom čase len 37 rokov. Porovnaj AKROPOLITES, 

Letopis. s. 5 
65

 Georgios Muzalonos sa stal cisárovým obľúbencom aj napriek tomu, že jeho pôvod nebol aristokratický, čo,                

  samozrejme, prekážalo väčšine byzantskej  šľachty. 
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a začala sa mstiť na bývalých cisárových priaznivcoch. Medzi jej prvé obete patrili bratia 

Muzaloni. Túto udalosť nám Akropolites opisuje nasledovne: ,,Podplatená banda 

talianskych nájomných vrahov s hlukom vtrhla do Sosandrijskeho kláštora, kde panovník 

spolu so svojím bratom a všetkými dvoranmi robil smútočnú omšu po zomretom panovníkovi 

na deviaty deň po jeho smrti a porúbali na kusy oboch Muzalonov, ktorí darmo hľadali 

záchranu vo svätom oltári. Tento zločin bol iba začiatkom odpornej drámy vierolomstva a 

neľudskosti,  ktorá sa skončila zvrhnutím panujúcej dynastie a schválením novej dynastie na 

byzantský trón  – Paleologovcov“.
66

   

Náčelníkom menovaných nájomných vrahov regenta a jeho brata bol, nie náhodou,  podľa 

popisu Akropolita, ale i Pachymera Michael Paleologos, pričom Michael bol strýkom 

zavraždeného vládcu Muzalona.
67

 

Vzťah Michaela Paleologa k cisárskemu rodu si zasluhuje vysvetlenie. Tento vzťah sa 

vyvíjal nepriaznivo už v samotných začiatkoch a jeho príčinou sa stala veštba, podľa ktorej 

sa mal Michael stať cisárom. Aj keď samotný Paleologos tejto veštbe neveril, bol rád, keď sa 

tieto reči šírili medzi  masami obyčajných ľudí. Tento zámer sa však nepozdával cisárskej 

dynastií, a to sa stáva hlavným činiteľom vyvolávajúcim nepríjemnosti medzi Michaelom 

a cisárom. V tomto čase sa našlo aj množstvo neprajníkov, ktorí neustále donášali cisárovi na 

Paleologa, vďaka čomu si aj mnoho vytrpel, pobýval vo väzniciach, vyhnanstve a emigroval 

za hranice, aby si zachránil život pred cisárom, s ktorým bol v rodinnom zväzku. Po týchto 

udalostiach musel Michael následne prisahať, že nikdy nebude dobýjať cisársky trón. Ako sa 

neskôr ukázalo, dôverčivosť zo strany Dukovcov voči  prísahe sa ukázala ako veľká chyba, 

pretože hnev, ktorý sa v Michaelovi Paleologovi hromadil ho urobil bezohľadným voči 

akejkoľvek ľútosti, aj voči príslušníkom vlastného rodu. 

Po udalostiach s Muzalonmi mal Michael Paleologos na ceste k trónu už len mladého 

následníka, ktorý preň nepredstavoval hroziace nebezpečenstvo, ale aj napriek tomu, slovami  

Akropolita, ponechal mladému cisárovi len jeho hračky a odstavil ho od všetkých dôležitých 

a cisárovmu následníkovi naklonených ľudí. V prípade Akropolita bolo vykonanie 

                                                 
66

Porovnaj AKROPOLITES, Letopis. s. 5 ,,Подкупленные ими шайки итальянских наемников с шумом 

ворвались в церковь Сосандрийского монастыря, где правитель вместе со своим братом и всеми 

придворными чинами совершал панихиду по умершему государю на девятый день после его смерти, и 

изрубили в куски обоих Музалонов, которые тщетно искали спасения в святом алтаре. Это злодеяние 

было только началом отвратительной драмы вероломства и бесчеловечия, которая кончилась 

низвержением царствующей династии и утверждением на византийском престоле новой династии — 

Палеологов.“ 
67

 Podrobnejšie tieto udalosti popisuje Georgios Pachymeros vo svojej ,,Histórii Michaela a Andronika 

Paleologa .“ 
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akéhokoľvek rozhodnutia nesmierne náročné, ak berieme do úvahy okolnosti vo veci 

nevyjadrenia vďačnosti a poslušnosti novému vládcovi, keďže Akropolit ako skúsený 

politik, stojaci po boku bývalých cisárov, dokonale čítal Michaelove politické kroky 

a riskoval by tým vlastný život. V opačnom prípade sa však dostával do konfliktu so svojím 

svedomím. Fakty však hovoria o tom, že Akropolites prichádza k Michaelovi a vyjadruje mu 

svoju náklonnosť.
68

 Dokonca po opätovnom znovuzískaní Konštantínopolu mu Akropolites 

ako otcovi ríše navrhuje, aby pribral na trón aj svojho maloletého syna. Akropolites už 

v tomto období pôsobí ako prvý minister ríše. Situácia sa však skomplikuje po tom, ako 

Michael zámerne vylúči pravého následníka Dukov a Laskarisov, a k tomu ho podľa krutých 

zvyklosti  nechá oslepiť. Odozva na tento neľudský skutok na seba nenechala dlho čakať. 

Cirkev, reprezentovaná patriarchom Arseniom, odsúdila tento ohavný zločin, ktorý uvrhol 

tieň aj na ňu, keďže práve cirkev mala chrániť práva  mladého následníka na byzantský trón.  

Michael sa  pokúša vzniknutú situáciu riešiť po svojom, najskôr prosbami a kajaním sa, no 

keď zistil, že tieto prostriedky neboli účinné, rozhodol sa, že skompromituje patriarchu 

Arsenia a dosadí na patriarchov stolec osobu, ktorá mu bude viac naklonená. Avšak aj nový 

patriarcha German mal v sebe viac svedomia, ako si Michael myslel a tak musel byť 

nahradený ďalším cisárovým zástupcom. Pomery, ktoré vznikli po predchádzajúcich 

udalostiach, sa ešte viac radikalizovali. Spoločnosť vedená mníchmi, ktorí odsudzovali 

a neuznávali autoritu cisára ani patriarchu, podkopávala ideu legitimácie nového panovníka. 

V tomto prípade Michael so svojím prvým ministrom pochopili vážnosť situácie a rozhodli 

sa konať podľa slov opisu, ktorý nám zanecháva Akropolitov Letopis nasledovne: ,,Utláčať 

všetkých tých, ktorých je možné a klamať, podplácať, intrigovať všetkých, ktorých utláčať 

nebolo možné. Niekedy tieto dve opačné stratégie išli zvlášť, inokedy spolu, podľa  

okolností.“
69

 Ako príklad môžeme uviesť zaobchádzanie s nespokojnými mníchmi, ktorí boli 

podľa Michaelovho rozhodnutia zverení veľkému logothétovi, ktorý s nimi naložil 

nasledovným spôsobom: Priviedol ich do svojho domu, kde ich následne vystavoval 

krutému mučeniu, bitkám, haneniu ich ľudskej dôstojnosti... a následnej deportácii 

a odobratiu všetkého vlastníctva.
70

 

                                                 
68

 Porovnaj AKROPOLITES, Letopis. s. 7 ,,он не явился к его товарищу, законному наследнику Дук и 

Ласкарисов, как можно бы было ожидать от него — старого питомца и слуги их дома, призренного им, 

вскормленного и выведенного в люди. “  
69

 Porovnaj AKROPOLITES, Letopis. s. 8 ,,Эта задача — давить всех, кого можно, и обманывать, 

подкупать, интриговать всех, кого нельзя. Иногда эти два противоположных приема шли отдельно, 

иногда вместе, смотря по обстоятельствам. “ 
70

 AKROPOLITES, Letopis. s. 9 
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Ďalšou príležitosťou, pri ktorej môžeme poodhaliť charakterove prvky osobnosti Michaela 

Paleologa skrz letopis jeho prvého ministra, bola situácia pri zvesti o prípravách sicílskeho 

kráľa Karla proti Konštantínopolu. Michael aj v tejto zložitej situácii dokázal správne 

odhaliť zámery bývalých latinských vládcov, ktorí boli vyhnaní po 58. rokoch vládnutia v  

Byzancii. Michael vedel, že Západ mu neodpustí pomerne ľahké znovuovládnutie 

Konštantínopolu a pokúsi sa podniknúť ďalšie, pre Byzanciu nebezpečné kroky. Ukrutnosť, 

ktorá pramenila zo štvrtej križiackej výpravy, si ešte stále pomerne živo pamätali obyvatelia 

hlavného mesta a ďalších časti ríše. A tak rozhodnutie Michaela Paleologa odvrátiť túto 

doposiaľ najväčšiu hrozbu v dejinách ríše
71

 akýmkoľvek spôsobom bolo z určitého uhla 

pohľadu opodstatnené. Michael veľmi prozreteľne smeroval k podstate problému, ktorý sa 

nachádzal v konfesionálnej rovine. Hlavným iniciátorom križiackych výprav bol pápež, 

a preto hneď po vstupe do Konštantínopolu sa Michael rozhodol poslať posolstvo
72

 

k pápežovi s cieľom zmiernenia a naklonenia si tejto významnej autority, vzhľadom na 

novovzniknutú situáciu a jej mnohorozmerné medzinárodné dôsledky. K zmierneniu  

vzniknutej situácie by podľa slov Akropolitovho Letopisu pravdepodobne nedošlo, nebyť 

šťastnej situácie, do ktorej sa Paleologos dostal tým, že na pápežský stolec zasadol nový 

pápež
73

 Gregor X., ktorý bol starým známym Michaela, no súčasne to bol človek s dobrou 

povahou, ktorá ho predurčila k tomu aby uveril sľubom svojho dávneho priateľa. Gregor X. 

si úprimne želal mier a opätovne zjednotenie  medzi oboma cirkvami, a tak nebolo pre 

Michaela ťažké manipulovať aj týmto človekom vo svoj prospech. Prísľubom o cirkevnej 

únii pápežovi sa Paleologos na istý čas zbavil vojenskej hrozby, ktorú pripravoval Karol 

z Anjou na Západe.  

Súčasne sa pred Michaelom Paleologom vytvoril ďalší zložitý  problém, ktorý predstavovala 

skutočná realizácia jeho snáh o cirkevnú úniu so Západom. Prísne ortodoxné obyvateľstvo 

nechcelo o únii ani počuť, pretože mali ešte čerstvé spomienky na časy prežité v spoločnosti 

západných rytierov a ich duchovných. Michael sa nezdráhal ani v tomto prípade využiť 

k dosiahnutiu svojich cieľov všetky dostupne prostriedky a nástroje. Počas návštevy 

pápežských poslov dohliadal na ,,nevhodné správanie“ pravoslávneho obyvateľstva ríše sám  

veľký logothét Akropolit, a súčasne ho aj podľa potreby korigoval. Po celom meste sa 

nachádzali agenti, ktorí sledovali situáciu a v prípade demonštrácií a iných podobných akcií 

                                                 
71

 Hovoríme o ďalšej križiackej výprave Západu namierenej proti Byzancii. 
72

 Akropolites hovorí o niekoľkých posolstvách. Podľa jeho správ smerovali k pápežovi až tri posolstvá od  

    Michaela Paleologa. 
73

 Gregor X pochádzal zo Sýrie, kde žil pod menom Feaľda. 
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smerovaných k návšteve pápežských poslov týchto ľudí chytali, odvádzali a nahrádzali ich 

spoľahlivými prisluhovačmi cisára a jeho politiky. Poslovia však túto komédiu odhalili 

a žiadali vysvetlenie danej situácie. Michael tak musel otvoriť rokovania o únii priamo 

v Konštantínopole. Na jeho prekvapenie však nedopadli tak, ako si želal. Zo strany 

patriarchu, ktorý v minulosti vystupoval ako jeho verný poddaný a ďalších biskupov, sa 

stretol s veľkým odporom, a tak musel tieto rokovania ukončiť. Táto skúsenosť ho však 

neodradila od jeho zámerov a urýchlene začal pripravovať veľkolepé posolstvo k pápežovi. 

V čele tohto posolstva sa ocitol bývalý patriarcha German, ako i veľký logothet Georgios 

Akropolites. Posolstvo Michela Paleologa dorazilo v jari roku 1273 do Ríma a nasledujúci 

rok došlo k uzavretiu dohody o únii. Udalosti spojené s ceremóniou konajúcou sa pri 

podpísaní únie zachytil neznámy kronikár nasledovne: 

,,Všetci preláti boli na koncile spolu s doprovodmi,  (Camerarius), pápež s celým pápežským 

dvorom, vice-kancelár a všetci tajomníci (Notarite) a všetci kardináli sa prišli s nimi zvítať 

a odprevádzali  ich do paláca, v ktorom sídlil svätý otec; svätý  otec stál vo vestibule paláca 

so všetkými kardinálmi  a prelátmi, a príjmajúc ich, dal  im bozk mieru. Veľvyslanci 

predložili poverovacie listiny od gréckeho cisára zapečatené zlatými pečaťami a niekoľko 

listov od biskupov (gréckych) a oslovili pápeža (domino Papa), že prišli za svedkov najväčšej 

poslušnosti (omnimodam obedientiam) Svätej  rímskej cirkvi a uznávajú vieru, ktorá nesie 

táto cirkev, a jej nadradenosť (primatum ipsius).“
74

 

Samotným znením dohody o únii cisár poveril metropolitu nikájského Theofanesa a veľkého 

logothéta Georgia Akropolitesa. Text obsahoval formuláciu o zvrchovanej moci pápeža 

v kresťanskej cirkvi, potvrdzoval pápežovu jurisdikciu v kanonických otázkach,             

najmä vyžadoval uvádzanie pápežovho mena i pri ortodoxných bohoslužbách.
75

 S týmto 

textom potom odišli cisárovi vyslanci do Lyonu, ktorý bol vyhlásený za hlavné mesto 

                                                 
74

 Porovnaj AKROPOLITES, Letopis. s. 12  ,,В том же году (1274),— повествует анонимный 

летописец,— того же месяца (июня) в 24 день прибыли послы греческого императора. Все прелаты, 

бывшие на Соборе вместе со своими свитами, камергер (Camerarius) папы со всем папским двором, 

вице-канцлер и все секретари (notarii) и все кардиналы вышли им навстречу и с честью проводили их до 

самого дворца, в котором помещался папа; папа, стоя в сенях дворца со всеми кардиналами и 

прелатами, с честью принял их, дав им лобзание мира. Послы представили здесь грамоты греческого 

императора, запечатанные золотыми печатями, и несколько писем от архиереев (греческих) и сказали 

государю папе (domino Papae), что они пришли засвидетельствовать всевозможную покорность 

(omnimodam obedientiam) Святой Римской Церкви и признать веру, которую содержит эта церковь, и 

первенство ее (primatum ipsius)» 

75
 HRADEČNÝ, DOSTÁLOVÁ, HROCHOVÁ, OLIVA, VAVŘÍNEK, Dějiny Řecka. 1998, s. 204. 
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rozhovorov o únii. Byzantskú stranu na nich zastupoval už zmienený Georgios Akropolites 

a za západnú stranu boli navrhnutí františkánsky teológ Bonaventura a Tomáš Akvinský
76

.  

V čase koncilu Michael pripravoval vhodné podmienky pre prijatie únie doma. Vo vnútri 

ríše cisár na dodržiavaní únie veľmi dôsledne trval, pretože si bol dobre vedomý toho, čo mu 

únia zaručuje. Všetci, ktorí nesúhlasili s úniou, boli prenasledovaní a uväznení, či už išlo 

o obyčajných ľudí, alebo nimi boli samotní príslušníci vládnucej dynastie. Ako píše 

byzantský kronikár Pachymeros, množstvo významných odporcov únie bolo odvezených na 

ostrov Lesbos a do Malej Ázie (do Nikaie).
77

 Takýmito praktikami Michael vedel veľmi 

účinne zastrašiť svojich nepriateľov, ako i nepriateľov únie. Podľa opisu Akropolitovho 

Letopisu sa dozvedáme, že aj najtvrdšie povahy sa vracali z vyhnanstva s odlišnou mienkou 

a žiadali cisára o odpustenie. Môžeme povedať, že násilie, ku ktorému sa Michael obracal 

pri dosahovaní svojich cieľov, až na malé výnimky, pôsobilo veľmi účinne, a preto ho 

Michael využíval ako nástroj na plnenie svojich zámerov.  

Po príchode posolstva do Konštantínopolu je únia ,,slávnostne“ vyhlásená čítaním evanjelia 

v rímskom a gréckom jazyku a vymenovaním pápeža Gregora za vrchného biskupa 

apoštolskej cirkvi. 

Únia uzavretá cisárom Michaelom VIII. síce odvrátila hroziace nebezpečenstvo zo strany 

Západu, avšak neeliminovala ho natrvalo. Imperátorovi Michaelovi VIII. Lyonská únia 

poskytla len drahocenný čas a potrebný priestor k preň tak typickému diplomatickému 

lavírovaniu.
78

                                  

Únia pravdepodobne zachránila oslabenú Byzanciu od ďalšieho úderu zo Západu, avšak 

sama spôsobila hlboký vnútorný rozkol prameniaci z náboženskej roviny do ďalších oblasti 

spoločenského života, až Byzancia stratila úplnú súdržnosť a, slovami autora Letopisu, jej 

zdravé a veľké telo,  Cirkev, bolo roztrhnuté na kusy.  

Po príchode domov zažíva veľké rozčarovanie a sklamanie aj sám veľký logothét, kedy, 

podľa slov Pachymera, sa s úniou nedokázal stotožniť ani jeho vlastný syn, ktorý pobýval na 

cisárskom dvore a za čo následne upadol do nemilosti. Takto sa osud zahral aj s hlavným 

protagonistom únie, ktorý riskoval všetko a podstúpil počas svojho života mnohé zložité 

rozhodnutia, len aby preslávil svoj rod. Rok 1282 bol posledným pre cisára, ako i jeho 

prvého ministra, ktorého prežil len o niekoľko mesiacov.  
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Letopis Georgia Akropolita nám detailne, a podľa možností veľmi spoľahlivo podáva 

udalosti z obdobia 13. storočia. V súvislosti s osobou Michaela Paleologa je však potrebné si 

uvedomiť, že Paleologos bol pre Akropolita veľkým vzorom a autoritou ako cisár, a tak 

objektivita jeho výpovedí o tejto osobe obsahuje veľké medzery a nesmie byť prijímaná bez 

kritiky a porovnávania s ďalšími primárnymi zdrojmi. Napriek tomu je Akropolitov Letopis 

zdrojom pôvodných a bohatých opisov, ktoré nenájdeme u jeho súčasníkov. 

Osobnosť Michaela Paleologa bola rozoberaná v dišputách aj mnoho rokov po jeho 

smrti a doposiaľ sa historická obec nezhodla na jednotnom prístupe k tejto mnohými 

označovanou ako významnou, a mnohými ako zatracovanou osobnosťou.   

 

Príloha č.1 

 

                           Михаил VIII Палеолог.
*
 -  Michael VIII. Paleologos 

                           Книжная миниатюра XIV—XV вв. – Knižná miniatúra zo 14 – 15. 

storočia 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 Ilustrácia je prevzatá z knihy С. Б. Дашков. «Императоры Византии». 
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